19/06/2017 – Flows

Veel kleppers in raad van bestuur speerpuntcluster VIL
Het VIL heeft voor het eerst als speerpuntcluster zijn raad van bestuur verkozen.
Hierin zetelen nu drie strategische partners naast de logistiekers en de verladers.

© VIL
Afgelopen vrijdag werd op de algemene vergadering de nieuwe samenstelling van de raad van
bestuur van het VIL gekozen, dit voor een periode van vier jaar. Ze is samengesteld uit maximaal
vijf logistieke dienstverleners, maximaal vijf verladers of retailers en maximaal vijf strategische
partners. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) is waarnemer.
De nieuwe speerpuntcluster moet de ambitie van Vlaanderen waamaken om de Europese
draaischijf in de wereldwijde supplychain te maken. Daarom zijn in de raad van bestuur naast
logistieke dienstverleners en verladers vanaf nu ook strategische partners opgenomen. Zij zullen
samen de bakens uitzetten voor het verwezenlijken van de VIL-doelstellingen.
Voorlopig zijn er drie strategische partners: IMEC (de interuniversitaire hub voor R&D en innovatie
in digitale technologieën) met als VIL-bestuurder Jan Adriaenssens; VITO (Vlaamse Instelling voor
Technologisch Onderzoek, een onafhankelijke onderzoeksorganisatie op het gebied van
cleantech en duurzame ontwikkeling) met Peter Vercaemst; en VLIR (Vlaamse Interuniversitaire
Raad, die samenwerking tussen de universiteiten organiseert), met Cathy Macharis.
Umicore en Samsonite
Bij de verladers komen er twee vooraanstaande bedrijven bij: Samsonite, vertegenwoordigd door
Wim Baert, en Umicore, met Geert Bens. De drie andere bedrijven zijn zoals voorheen BASF
(Wouter De Geest), Nike (Kurt Van Donink) en Pfizer (Danny Hendrikse).
De logistieker dienstverleners zijn DHL (Danny Van Himste), ECS (Jef Huyben), H.Essers (Gert
Bervoets), Hospital Logistics (Eric Dewaet) en Katoen Natie (Dirk Lannoo).

Bedrijvennetwerk
“Met de ondernemingen Umicore en Samsonite erbij dekt het VIL niet alleen alle provincies in
Vlaanderen af maar ook meerdere sectoren”, zegt Liesbeth Geysels, algemeen directeur van het
VIL. “Ik ben fier dat deze vooraanstaande bedrijfsleiders hun schouders zetten onder het VIL. Ook
de toetreding van strategische partners is een versterking van onze organisatie. De kracht van het
VIL heeft altijd gescholen in zijn sterk netwerk van bedrijven en partners en als cluster zal dat nog
meer dan voorheen het geval zijn”, klinkt het tot slot.
Van links naar rechts op de foto: Jef Huyben (ECS), Kurt Van Donink (Nike), Danny Hendrikse
(Pfizer), Eric Dewaet (Hospital Logistics), Danny Van Himste (DHL), Wim Baert (Samsonite) en
Dirk Lannoo (Katoen Natie). Ontbreken in de foto: Gert Bervoets (H.Essers), Wouter De Geest
(BASF) en Geert Bens (Umicore).
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